
kiriku arhitektuurse la-
henduse leidmiseks kuu-
lutati 2004. aastal välja 
konkurss, mille võitsid 

kaks arhitekti: Eesti arhitekti Oleg 
Žemtšugovi kõrval oli võitjatöö 
juures ka Valgevene arhitekt Niko-
lai Djadko.

Jumalaema Kiirestikuulja 
ikooni kiriku projekt valmis juba 
2005. aastal ja pühakoja ehitamist 
alustas Moskva Patriarhaadi Eesti 
õigeusu kirik 2006. aasta novemb-
ris. Kiriku kellatorn pühitseti sisse 
alles mullu kevadel, õigeusklike 
ülestõusmispühade ajal, kui tsere-
moonial osales ligikaudu 10 000 
inimest. Uue kirikuhoone enda pü-
hitses sisse Eestis visiidil viibinud 
praegune Moskva ja kogu Venemaa 

patriarh Kirill 2013. aasta juunis.
Jättes kõrvale kõik pühakoja 

rajamisega kaasnenud poliitilised 
kired ja skandaalid, on  see prae-
guseks nii kirikuisade kui ka ehi-
tustööde eestvedaja Vladimir Is-
sakovi kinnitusel rahva seas väga 
menukas. Vaatamata napivõitu 
tegutsemisajale on kirikus ristitud 
juba enam kui 170 last, issanda ris-
timise püha ajal jaanuarikuus viidi 
kiriku veevõtukabelist kodudesse 
kaasa üle 17 kuupmeetri pühitse-
tud vett.

Ehitus katkes  
mitu korda
Ühiskondliku debati põhjustanud 
õigeusu kiriku hoone puhul on te-
gemist valdavalt monoliitbetoonist 
ehitisega ning selle suurimad väl-
jakutsed olid seotud viimistluse ja 
eritöödega. Kompleksi kuuluvaid 
betoonehitisi on tegelikult mitu: 
peale kiriku ka kellatorn, veevõtu-
kabel ja peaväravad.

32 ehitaja
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ERI- 
PREEMIA

Monoliitbetoonist
pühakoda paepealsel
Alguses küll tellisehitisena kavandatud, kuid seejärel hoopis betoon- 
ehitisena rajatud Jumalaema Kiirestikuulja imet tegeva ikooni järgi 
nime saanud pühakoda on rahva seas hästi omaks võetud ja 
menukaks saanud.
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Kompleksi eelprojektis oli ka-
vandatud kõnealuste ehitiste ra-
jamine tellistest, kuid ehitustööde 
ajal ilmnenud finantseerimisras-
kuste tõttu tegid hoonet koostöös 
ehitanud OÜ ISA Group ja K-Most 
tellijale ettepaneku rajada hoone-
kompleks hoopis raudbetoonist. 
See lahendus võimaldas ehitada 
etapiti, ilma et poolelioleva ehitise 
konserveerimisega oleks kaasne-
nud olulisi kahjusid ja kulutusi. 
“Esimesed ehitusetapid olid umbes 
pooleaastased ehk mingi osa kiri-
kust ehitati valmis, seejärel tehtud 
ehitusjärk konserveeriti ning pärast 
pausi jätkati mõne aja pärast uues-
ti. Nõnda on ehitus katkenud vähe-
malt neli korda,” meenutas kiriku 
ehituse projektijuht Vladimir Issa-
kov Ehitajale mullu märtsikuus.

“Esimese etapi rajamisel sokleid 
tehes sai selgeks, et meil ei õnnestu 
seda korraldada nii, et töö kestaks 
katkematult ning paratamatult 
tulevad sisse pausid. Telliste kasu-
tamise juures oleks nendest pausi-
dest tulenevate konserveerimiste 
korraldamine olnud ülikeeruline ja 
buumi ajal polnud tellisseinte raja-
mise jaoks vajalike müürseppade 
leidmine väga lihtne. Kõike seda 
arvestades tehti esialgsesse plaani 
muudatus ja mindi üle betoonehi-
tisele.”

kõige keerulisemaks 
osutusid detailid
Hoone betoonkonstruktsioonid 
valmistati osaliselt tehases, kuid 
keerukamaid osi valati ka koha-
peal. Põhilised betoonitööd tehti 
2010. aastal ning lõpetati suure-
malt jaolt 2011. aasta veebruaris. 
Betooni valamiseks kasutati val-
mislahendusega raketisi, ent kaar-
seinte jaoks valmistati raketisi ka 
kohapeal. “Hea meel on tõdeda, et 
meil õnnestus leida ka ehitaja, kel 
on head kogemused keeruliste mo-
noliitbetooni rajamise tehnoloogia-
tega – AS K-Most,” rääkis Issakov 
Ehitajale. Konstruktiivsete joonis-
te projekteerijaks ja nõustajaks oli 
konstruktor Peterburist, kel on ka 

varasemad kogemused just kirikute 
ehitamisel.

Issakovi sõnul polnud hoone 
ehitustööd kuigi keerulised. “Vaid 
mõned osad, näiteks kupli juu-
res, mis seisab nelja posti peal, on 
konstruktsioonilised arvutused 
olnud ehk veidi enam kui lihtsad.” 
Põhiliseks väljakutseks kiriku ehi-
tusel olid eriosad ja -tööd ning väik-
semad detailid.

Kiriku fassaadilahenduse osas 
on kasutatud Caparoli struktuur-
krohvi süsteemi, sokli viimistlemi-
sel on kasutatud paekivi, et tekiks 
mulje maast välja kasvavast müü-
rist. Fassaadi iluelemendid on val-
mistatud samuti betoonist ja pärast 
fassaadile kinnitamist värvitud.

Muuseas, kiriku alumisele kor-
rusele on rajatud õigeusu sakra-
mendi kohaselt ristimistoimingute 
läbi viimiseks spetsiaalne kuppel, 
et ristitu saaks vette minna. Bas-
seinilaadne element valati samuti 
betoonist, ent selle planeerimine ja 
täismahus logistiline läbimõtlemi-
ne – kuidas hakkab seal liikuma ris-
titav, kus hakkab asuma kirikutee-
nistuja ja kuidas kogu protseduur 
toimub – oli Issakovi sõnul oluline 
ja hea kiriku rajamisega kaasas käiv 
ainulaadne arutelu.

hindamiskomisjon tõstis 
kirikuhoone ja ülejäänud 
arhitektuurse kompleksi 
puhul esile betooni kui väga 
mitmekülgse materjali eelis-
tamist sakraalobjekti puhul. 

PanE tÄhElE!

Fakte kiriku ehituse kohta

•	Kõik kiriku katused on vasest, mis telliti Soomest.

•	Ehitustööliste maksimumarv objektil päevas oli 30–35.

•	Kirikuhoone ehitusalune pind on 1059 m²,  
kirikul on kokku kaks ja pool korrust.

•	Hoone kõrgus koos maa-aluse korrusega on üle 45 m.

•	Kirikuhoone ehituseks kulunud betooni maht on 4124 m³.

•	Kogu hoone välisseinad, laed ja kandvad 
konstruktsioonid on ehitatud betoonist,  
kaasa arvatud fassaadi iluelemendid.

•	Kirik suudab teenindada korraga umbes 1000 inimest.

•	Ehituse kogumaksumus on umbes 6,5 miljonit eurot.

•	 Inventariga sisustamine ja seinte maalimine kestab 
pärast kiriku valmimist veel mitu aastat.

ALLIKAS: VLAdIMIR ISSAKOV
Esitamise põhjendus: Konkursile “Aasta betoonehitis 
2013” esitati Lasnamäe õigeusu kiriku hooned kui unikaalne 
betoonehitiste kompleks, mis demonstreerib hästi betooni 

võimalusi viia ellu keerulisi arhitektuurseid lahendusi.

jumalaema kiirestikuulja  
ikooni tallinna kirik

•	Tellija: moskva patriarhaadi eesti õigeusu kirik

•	Arhitekt: nikolai djatko (oü Z – projekt) oleg 
Žemtžugov

•	Konstruktor: Vasili Vorobjev, peterburi riiklik 
transpordi ülikool, K-most As

•	Ehitaja: Vladimir issakov (isA group oü), K-most As

•	Betoontoodete tarnija: K –most As, As rudus

•	Raketis: As ramirent
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